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PLANEJANENTO ORGANOGRAMA E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL
Planejamento organizacional

A estrutura de governança do Conselho Federal de Estatística, CONFE, é estabelecida em
dispositivo jurídico, conforme Decreto Federa Nº 62497/1968, no seu Art. 17 que “cada Conselho
será constituído por membros efetivos e membros suplentes, todos brasileiros, Estatísticos” (...) Em
seu Art. 18, lê-se que “os Conselhos Federal e Regionais de Estatística terão quadro próprio de
pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, podendo requisitar servidores públicos da
administração direta ou indireta para neles servirem, sem perda da condição funcional. Art. 19 - A
responsabilidade administrativa e financeira dos Conselhos cabe aos respectivos presidentes.” Sobre
sua composição, estabeleceu-se no Art. 22 que “O Conselho Regional de Estatística (...) é
constituído de 9 (nove) membros, que serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, por
suplentes em igual número, todos eleitos pelos representantes eleitorais dos Conselhos Regionais de
Estatística. Parágrafo único. Observado o disposto no art. 17, fica assegurada, na composição do
Conselho Regional de Estatística, a participação de quatro membros efetivos, e igual número de
suplentes”.
ÓRGÃO EXECUTIVO – Dirigentes
Doris Satie Maruyama Fontes
CPF: 010.760.768-90
Registro Profissional: 7386-A - CONRE 3ª Região
Data inicial do mandato: 27/01/2015
Data final do mandato: 31/12/2015
Data do ato de designação: 27/01/2015
Cargo: Presidente
Mario Hissamitsu Tarumoto
CPF: 093.923.038-07
Registro Profissional: 6835-A - CONRE 3ª Região
Data inicial do mandato: 27/01/2015
Data final do mandato: 31/12/2015
Data do ato de designação: 27/01/2015
Cargo: Vice-Presidente
Tatiana Venticinco de Almeida
CPF: 300.321.338-55
Registro Profissional: 9213-A - CONRE 3ª Região
Data inicial do mandato: 27/01/2015
Data final do mandato: 31/12/2015
Data do ato de designação: 27/01/2015
Cargo: Tesoureira
 Comissões e Atribuições
As comissões Permanentes, órgãos técnicos do CONRE e de assessoramento do Plenário, são as
seguintes: I - Tomada de Contas e Orçamento; II – Ética e Fiscalização Profissional; III - Ensino e
Aperfeiçoamento Profissional; IV – Comunicação e Tecnologia; As Comissões de que trata o artigo
anterior, à exceção da de Ensino e Aperfeiçoamento Profissional, serão constituídas, no mínimo, de
3 (três) membros, com mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução, designados pela
Presidência, sob aprovação do Plenário, dos quais dois terços devem ser de Conselheiros Efetivos.
Parágrafo 1º - A Comissão de Ensino e Aperfeiçoamento Profissional será constituída de 6 (seis)
membros, designados pela Presidência, sob aprovação do Plenário, dos quais, 3 (três) devem ser
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conselheiros e, os outros 3 (três), escolhidos entre Estatísticos de notório saber no ramo das
Ciências Estatísticas ou diretores de estabelecimento de ensino superior de Estatística reconhecidos
pelo Ministério da Educação e Cultura. Parágrafo 2º - Cada Comissão terá um Presidente eleito por
seus membros para um mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleito para novos períodos
sucessivos. Parágrafo 3º - A Comissão de Ensino e Aperfeiçoamento Profissional elegerá seu
Presidente dentre um dos três Conselheiros designados pelo Presidente do CONRE. Parágrafo 4º As Comissões reunir-se-ão quando convocadas por seus respectivos Presidentes.
 À Comissão de Tomada de Contas e Orçamento compete:
I – examinar a Proposta Orçamentária do CONRE, suas alterações e suplementações e emitir
parecer; II – acompanhar, periodicamente, a execução orçamentária do CONRE; III – examinar as
Prestações de Contas e Balanços anuais do CONRE e emitir parecer; IV – examinar e emitir parecer
em processo de aquisição, alienação de imóvel e outras mutações patrimoniais; 14 V – examinar os
demonstrativos e comprovantes dos tributos arrecadados pelo CONRE, comparando-os com as
importâncias correspondentes aos percentuais que cabem ao CONFE e ao FUMCE e adotar as
medidas indispensáveis à coibição de eventual anormalidade; VI – requisitar os elementos de que
necessitar para a completa e perfeita execução de suas atribuições.
Ficam impedidos de integrar a Comissão de Tomada de Contas e Orçamento o Presidente, o VicePresidente e o responsável pelo Setor Financeiro do CONRE cujas contas ainda não tenham sido
aprovadas pelo Plenário ou aprovadas parcialmente.
 À Comissão de Ética e Fiscalização Profissional compete:
I – Propor as alterações julgadas convenientes, no Código de Ética, e opinar sobre as que forem
apresentadas, a fim de serem submetidas ao CONFE; II - emitir parecer nos processos instaurados
pelo CONRE, referente a infrações capituladas no Código de Ética, na Lei Nº 4.739/65, no
Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 62.497/68, no Regimento Interno, no Manual de
Fiscalização e demais atos legalmente expedidos.
 À Comissão de Ensino e Aperfeiçoamento Profissional compete:
I – sugerir ao CONRE a elaboração de acordos e convênios de cooperação, no sentido de divulgar e
intensificar as pesquisas e estudos no campo das Ciências Estatísticas; II – acompanhar e avaliar as
atividades de ensino, aperfeiçoamento e divulgação das técnicas Estatísticas; III – por determinação
do CONRE, programar e promover, isoladamente ou em conjunto com unidades de ensino e
pesquisa, exposições, seminários, cursos, congressos, conferências e palestras de interesse dos
profissionais do campo da Estatística; IV – por determinação do CONRE, promover estudos
técnicos e pesquisas periódicas, com o fim de avaliar e determinar as necessidades do mercado de
trabalho, para orientação das escolas de Estatística no planejamento, aperfeiçoamento e
desenvolvimento do ensino; V – elaborar a programação anual das atividades da Comissão,
submetendo-a à aprovação do CONRE.
 À Comissão de Comunicação e Tecnologia compete:
Esta é uma comissão especial criada pelo CONRE-3 face às dificuldades de se estabelecer melhor
comunicação entre conselho, estatísticos e a sociedade em geral diante das novas tecnologias.
Assim, as atribuições desta comissão são: I – sugerir ao CONRE melhores formas de comunicação
entre o conselho, seus estatísticos e a sociedades, sendo os principais veículos: a) website oficial; b)
redes sociais, incluindo conta no facebook, twitter, PhP-BB e yahoogroups; c) folhetos explicativos
e materiais para divulgação da carreira; II – sugerir novas formas para analisar o banco de dados a
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fim de facilitar a confecção de informativos e relatórios estatísticos e fiscais; III – dar subsídio à
extração de informação aos cidadãos e entidades que nos procuram.
ESTRUTURA PERMANETE
 Secretaria
Cumprir as decisões do Plenário Deliberar, "ad referendum" do Plenário, sobre assuntos de urgência
ou relevância administrativa. Outras atividades que venham a ser fixadas pelo Plenário.
Recepcionar conselheiros federais e a Diretoria, mediante apoio técnico e administrativo, para o
desempenho de suas funções; Atender os Presidentes, Conselheiros e demais profissionais do
sistema CONRE-3; Cumprir decisões e orientações emanadas da Diretoria; Dar encaminhamento e
acompanhar o cumprimento das decisões da Diretoria; Apoiar a Diretoria no administrativo do
CONRE-3; Organizar e executar as atividades de apoio administrativo a Diretoria; Analisar
processos e acompanhar as atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais do CONRE-3;
Assistir a Diretoria, em assuntos relacionados à organização e coordenação da agenda, ao controle
da correspondência recebida e expedida; A organização e controle da Ata mensal dos assuntos do
CONRE-3; Sistematizar e compatibilizar o calendário de reuniões do CONRE-3.
 Assessoria Jurídica
Assessorar o CONRE-3 nos assuntos de natureza jurídica; Emitir relatórios que consubstanciem o
estágio de execução dos trabalhos de sua área de atuação; Revisão de Contratos; Assessoria nas
ações junto ao Ministério Público Federal; Atividade de cobrança de tributo, nos termos da lei de
responsabilidade fiscal; Inscrição em dívida ativa; Responder consultas e emitir parecer; Analisar os
aspectos legais das resoluções ou de qualquer outra norma de interesse do CONRE-3; Executar
outras tarefas compatíveis com a natureza do órgão jurídico. A empresa de Assessoria Jurídica
contratada tem como objetivo dar apoio técnico advocatício, contendo um profissional formado em
Direito, com registro profissional na Ordem dos Advogados de São Paulo, prestar assessoria ao
Plenário, Diretoria, e às Comissões, bem como aos empregados internos desenvolvendo atividades
inerentes ao bom andamento dos serviços e projetos desenvolvidos pela autarquia.
Razão Social: CAMARGO ARANTES ADVOGADOS
CNPJ:17.252.437/0001-15
Assessor:ANDRÉ LUIS DE CAMARGO ARANTES OAB-SP222.450
Endereço: Rua da Consolação, 2.825 – 33 –Cerqueira Cesar – São Paulo/SP
E-mail: andre@camargoarantes.adv.br
Telefones: (11) 3499-9900 / 98155-0500
R$ 1793,33 (investimento mensal Ref Dez/2015)
 Assessoria Contábil
Coordenar, orientar e desenvolver trabalhos técnicos dentro de sua área de competência; Responder
a consultas e emitir pareceres de natureza contábil e financeira em assuntos submetidos a seu
exame; Controlar os registros e efetuar os cálculos relativos as obrigações do CONRE-3 nas áreas
de pessoal e de encargos sociais; Controlar os registros contábeis do CONRE-3, garantindo o seu
adequado processamento; Elaborar Prestações de Contas Mensais e Anual, Propostas e
Reformulações Orçamentárias, além dos Livros Diário e Razão; Orientar o cumprimento de normas
gerais da contabilidade; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do órgão contábil
financeiro. Este é um serviço especializado desenvolvido por uma empresa com registro no
Conselho Regional de Contabilidade, cujas principais funções são prestar serviços contábeis e
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fiscais além de apoiar e orientar os Conselheiros, o Consultor Jurídico, os membros da Diretoria, as
demais Comissões, bem como os empregados internos, nas áreas de orçamento, contabilidade e
auditoria, e desenvolver demais atividades inerentes ao bom andamento dos serviços.
Razão Social: CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 58.495.593/0001-58
Endereço: Rua Assungui, 643 – Saúde – São Paulo/SP
www.convir.com.br
Telefones: (11) 5062-6979
R$ 1410,00 (investimento mensal Ref Dez/2015)
 Licença e Manutenção de Sistema de Gerenciamento de Dados e Contábil
Licença e manutenção do software SPW especializado em gerenciamento do banco de dados de
membros registrados no CONRE-3 e controle contábil mantido pela CONVIR ORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL LTDA, nosso parceiro de contabilidade. O software está instalado num servidor
mantido nas dependências do CONRE-3, acessado pela empresa de contabilidade e pela
Spiderware.
Nome: SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 40.162.372/0001-39
Endereço: Rua Mairink Veiga, 11 Conjunto 804 – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20090-050
E-mail: spider@spiderware.com.br
Telefones: (21) 2532-6385
R$ 1226,63 (investimento mensal Ref Dez/2015)
 Assessoria de Imprensa
Desenvolver projetos, assessorar e implementar atividades de divulgação da nossa carreira em todas
as mídias sociais e meios de comunicação. Buscar inserção permanente da divulgação das nossas
atividades impressas, televisionadas, por rádio ou internet. Manter e desenvolver os projetos para
preservação da memória estatística na sociedade brasileira. Este é um serviço especializado é
desenvolvido por uma jornalista com a atribuição de prestar assessoria ao Plenário, Diretoria, e às
Comissões, bem como aos empregados internos, desenvolvendo atividades inerentes ao bom
andamento dos serviços e projetos desenvolvidos pela autarquia.
Nome: Camila Soares – MTB 38.237
CPF: 215.582-878-09
Endereço: Rua Crescenzo Albanese, 54 – São Paulo/SP
E-mail: camila.soarez@gmail.com
Telefones: (11) 97028-0441
R$ 1642,00 (investimento mensal Ref Dez/2015)
4.1.1 Informação sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução
Em 2015 seis metas foram traçada com o objetivo de fiscalizar o exercício da profissão e
intensificar a divulgação da nossa profissão aos alunos do Ensino Médio e Mercado de Trabalho.
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4.1.2 Descrição sintética dos objetivos do exercício
4.1.2.1.

Integração do sistema financeiro com o cadastro de estatísticos.

Justificativa: Para melhorar a qualidade do banco de dados e ter controle mais ágil às formas de
cobrança e contabilização de pagamentos, fez-se necessário integrar o sistema financeiro,
implantado em 2013 e o cadastro de estatísticos em Access foi migrado para o sistema em SQL
através de um contrato de locação de sistema de gestão de dados.
Objetivo: Com essa integração visa-se maior agilidade na emissão de boletos, controle de
parcelamentos e pagamentos, além de dar maior rapidez à contabilidade para separar os valores
creditados na conta do CONRE-3. Agilização na elaboração de estatísticas do conselho.
Metas: Possuir um banco de dados integrado com o financeiro para que o tempo dos colaboradores
internos seja otimizado, evitando retrabalho.
Resultado: A implantação do sistema de cadastro, iniciada em 2014, foi finalizada em 2015, com
permanente processo de aperfeiçoamento e adaptação de sistema para as necessidades específicas
do CONRE-3. A contabilidade já está totalmente interligada ao banco de dados de estatísticos.
Além disso, houve sensível melhora na rapidez de registro dos profissionais e empresas devido à
implantação do CNE (Cadastro Nacional de Estatísticos) pelo CONFE, no Rio de Janeiro.
4.1.2.2.

Atualização cadastral.

Justificativa: O contato com nossos profissionais é dificultado pela qualidade do atual banco de
dados em Access e pela falta de dados nos arquivos originais em papel.
Objetivo: Com o novo banco de dados, acelerar o processo de atualização cadastral a fim de
combater a inadimplência, tanto de Pessoa Física, como de Pessoa Jurídica.
Metas: Aumentar a receita do SISTEMA CONFE/CONRE e implantar benefícios para os
estatísticos associados.
Resultado: Houve um avanço na atualização de dados, no entanto, uma parte ainda persiste
desatualizada por causa da ausência de dados coletados nas décadas de 70 e 80. Ainda há muita
dificuldade para se localizar alguns profissionais que não mantiveram contato conosco nos últimos
10-15 anos.
4.1.2.3.

Participar de colação de grau e aulas inaugurais das turmas de Bacharelado em
Estatística das Universidades de nossa jurisdição c

Justificativa: Reforçar a aproximação entre o CONRE-3 e os alunos formandos e ingressantes,
além de mostrar a importância do registro profissional.
Objetivos: Para formandos, inscrevê-los, já no último ano, no nosso sistema de dados, para que o
registro definitivo seja solicitado com maior rapidez; levar aos formandos um certificado provisório
de regularidade e uma cédula de registro provisório gratuito, com validade de três meses a contar da
data de colação de grau. Para ingressantes, motivá-los a não abandonarem os cursos na tentativa de
evitar a evasão que acontece fortemente nos dois primeiros semestres; entregar a eles material
explicativo sobre o nosso mercado de trabalho, perspectivas salariais e qualificações mais pedidas.
Dentro da nossa jurisdição há nove universidades oferecendo Bacharelado em Estatística.
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Metas: Contatar e promover o registro provisório de todos os formandos de 2015; motivar e evitar
a evasão escolar.
Resultado: Formandos: concretizado parcialmente devido à dificuldade de se obter dados dos
formandos nos departamentos de estatística. Como todos os anos, houve recusa de alguns
departamentos sob a alegação de sigilo dos dados dos alunos. Outra dificuldade para se participar de
colação de grau é a época: algumas acontecem em Janeiro quando a diretoria ainda recém-formada
não tem seu programa anual definido sem, portanto, uma lista de conselheiros voluntários que
possam atender o evento. O CONRE-3 participou de três colações de grau, contra cinco em 2014.
Quanto às aulas inaugurais, houve um aumento das nossas participações e conseguiu-se agendar
com sete departamentos de estatística, contra três em 2014.
Tabela 4-1 – Colação de Grau 2015
Data

Local

Nome do
Participante

Objetivo

05/02/2015

UFSCAR/SÃO CARLOS

Angela Achcar

Participação e entrega de troféu de mérito ao
melhor aluno

20/02/2015

UNICAMP/CAMPINAS

Doris S M Fontes
e Marcelo V
Freire

Participação e entrega de troféu de mérito ao
melhore aluno

11/03/2015

UFMT/CUIABÁ

Doris S M Fontes

Participação e entrega de troféu de mérito ao
melhor aluno

Fonte: CONRE-3
Tabela 4-2 – Aulas Inaugurais 2015
Data

Nome do
Palestrante

Local

Nome da Palestra

23/02/2015

UFPR/Depto de
Estatística

Bacharelado em
Estatística: perspectivas
formativas, acadêmicas e
profissionais

Marcelo V Freire

24/02/2015

UFRN/Depto de
Estatística

Estatístico: a Profissão do
Século 21

Doris S M Fontes

Estatístico: a Profissão do
Século 21

Doris S M Fontes

Estatístico: a Profissão do
Século 21

Doris S M
Fontes

Doris S M Fontes

09/03/2015

10/03/2015

IME/USP –
SÃO
PAULO/SP
UFMT/Depto de
Estatística –
CUIABÁ/MT

19/03/2015

UFSCAR/Depto
de Estatística

Estatístico: a Profissão do
Século 21

20/03/2015

UEM/Depto de
Estatística –
MARINGA/PR

03/08/2015

UFRN/Depto de
Estatística

Importância do CONRE e
da profissão de Estatístico
na sociedade atual
Importância do CONRE e
da profissão de Estatístico
na sociedade atual

Marcelo V Freire

Julio A Z Trecenti

Objetivo
Informar e motivar os
ingressantes sobre a carreira e
tentar evitar a evasão do curso.
Participaram cerca de 160
ingressantes da Fase 1.
Palestra de boas vindas aos
calouros de 2015 a convite do
Prof. Pledson Guedes de
Medeiros. Participaram 50
alunos ingressantes, além dos
atuais alunos.
Aula inaugural para ingressantes
de 2015 – Participaram cerca de
40 alunos.
Aula inaugural para ingressantes
de 2015 – Participaram cerca de
60 alunos.
Aula inaugural para ingressantes
de 2015 – Participaram cerca de
40 alunos ingressantes, mais
alguns alunos atuais.
Palestra de boas vindas aos
calouros de 2015 – Participaram
cerca de 40 alunos.
Palestra de boas vindas aos
calouros de 2015 da Fase 2.

Fonte: CONRE-3
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4.1.2.4.

Apoio à COOPEREST - Cooperativa Paulista de Trabalhos Estatísticos e Similares.

Justificativa: O mercado de trabalho está muito aquecido, com muitas ofertas de vagas para
estatísticos sem, no entanto, ter profissionais suficientes para preenchê-las.
Objetivos: Através da parceria com a COOPEREST, aumentar a visibilidade da nossa profissão e
facilitar o contato entre as empresas e os profissionais da estatística com disponibilidade de
trabalho, seja em tempo integral, parcial ou freelance.
Metas: Fortalecer a profissão e reforçar a boa prática estatística.
Resultado: Concretizado com apoio mútuo, sendo que a COOPEREST ajudou o CONRE-3 a
realizar um evento (XI Encontro Estatístico do CONRE-3) e, em contrapartida, oferecemos a
divulgação das atividades cooperativadas encartadas nos materiais do CONRE-3. A parceria
continua. O evento contou com a presença de cerca de 110 participantes, número acima de 2014, de
cerca de 90 pessoas.
4.1.2.5.

Desenvolver atividades para divulgação e fortalecimento da carreira e estreitar
relacionamento com entidades de classe

Justificativa: Entidades como a ABE (Associação Brasileira de Estatística) e SBPC (Sociedade
Brasileira Para o Progresso da Ciência) são importantes por congregarem muitos profissionais e
acadêmicos da área científica, além de promoverem eventos de impacto nacional. A ABE é a maior
associação brasileira de estatísticos e usuários da estatística no Brasil e organiza eventos
acadêmicos ao longo do ano, em diversos estados brasileiros, sendo uma excelente forma de
mostrarmos o nosso trabalho. A SPBC organiza Reuniões Anuais onde é possível participar e
mostrar o trabalho estatístico a visitantes-estudantes, sobretudo do Ensino Médio.
Objetivos: Levar ao conhecimento dos frequentadores dos eventos acadêmicos da ABE o trabalho
realizado pelo CONRE-3 sobre divulgação e fortalecimento da carreira de estatístico.
Metas: Participar de eventos com distribuição de materiais do CONRE-3 e, sempre que possível,
oferecer palestras ou participar de mesas redondas que debatem o nosso mercado de trabalho.
Resultado: O CONRE-3 participou de vários eventos importantes, como, por exemplo, a 60ª
RBRA/16º SEAGRO e a 66ª Reunião Anual da SBPC (UFSCar/São Carlos-SP), levando
conhecimento e tirando dúvidas sobre a nossa carreira a milhares de participantes. Em 2015
realizamos apenas um grande evento, para cerca de 110 participantes, e participamos de 14 eventos
relacionados à divulgação da estatística, contra 16 eventos em 2014. Os maiores eventos de
divulgação de 2015 foram a 9ª Feira de Profissões da USP, onde distribuímos cerca de 10 mil
folhetos explicativos sobre a nossa carreira aos estudantes em sua maioria do Ensino Médio, e a 67ª
Reunião Anual da SBPC na UFSCar, quando pudemos interagir com cerca de 2000 visitantes,
incluindo famílias.
Tabela 4-3 – Atividades desenvolvidas pelo CONRE-3
Data

Local

Nome do Evento

Coordenador do
Evento

Objetivo

13/07/2015

WALL STREET
SUITES – SÃO
PAULO/SP

XI ENCONTRO
ESTATÍSTICO DO
CONRE-3

Doris S M Fontes

O Estatístico e a Atual Tecnologia;
homenagem ao estatístico Prof. Dr. Carlos
Alberto de Bragança Pereira, do IME/USP

Fonte: CONRE-3
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Tabela 4-4 – Atividades com a participação do CONRE-3
Nome da
Palestra/Atividade
Paletsra - Estatístico: A
Profissão do Século 21

Nome do
Palestrante

Data

Local

29/05/2015

UFMG

1618/07/2015

UFSCAR – SÃO
CARLOS/SP

Tenda Estatística

Doris S M Fontes e
Marcelo V Freire

21/07/2015

UNESP – Presidente
Prudente

Mesa Redonda – 50 anos
da profissão de estatístico

Doris S M Fontes

Tenda Estatística

Doris S M Fontes e
Marcelo V Freire

2224/07/2015
27/07/2015
0608/08/2015
17/08/2015

UNIRIO – Rio de
Janeiro
RioCentro – Rio de
Janeiro
CIENTEC/USP –
SÃO PAULO/SP
UFSCAR/Semana da
Estatística

Invited Paper Sessions
039
9ª Feira de Profissões da
USP

Doris S M Fontes

Doris S M Fontes
Doris S M Fontes

Minicurso

Julio A Z Trecenti

18/08/2015

CEA/IME-USP

Palestra: Estatístico – A
profissão do Século 21

Doris S M Fontes

17/10/2015

IME-USP/1ª Virada
Científica

Tenda Estatística

Doris S M Fontes e
Marcelo V Freire

19/10/2015

UNIFESP/São José
do Rio Preto – II
SEMACOMP

Palestra: Estatístico – A
profissão do Século 21

Marcos Coque Jr

2023/10/2015

UFRN/Semana
Regional da
Estatística

Palestra: Perspectivas da
Carreira

Doris S M Fontes

13/11/2015

UNESP/Depto de
Estatística –
PRESIDENTE
PRUDENTE/SP

Palestra: Estatístico – A
profissão do Século 21

Doris S M Fontes

19/11/2015

UFG/ENGOPE

Palestra: Estatística e Big
Data na Indústria e
Agropecuária

Doris S M Fontes

01/12/2015

UEM/Semana da
Estatística

Palestra: Perspectivas da
Carreira como
Empreendedor

Julio A Z Trecenti

Objetivo
Palestra integrante das Comemorações do Dia
do Estatístico da UFMG
67ª Reunião da SBPC – Divulgação da
estatística na Sessão Ciência para a Família
Discutir os avanços da profissão de estatístico
quando se comemora 50 anos de sua
regulamentação
IASE-2015 – International Association for
Statistical Education
Palestra: Statistics Corner - Reaching out
families with simple statistics concepts
Divulgação da carreira de estatísticos aos
candidatos ao vestibular 2016
Treinamento sobre a Linguagem R e suas
ferramentas
Abordar perspectivas da carreira para alunos
do último ano do bacharelado em estatística.
Atividades para o público em geral abordando
o pensamento estatístico no dia a dia e nas
atividades científicas.
II SEMACOMP - Semana de Estatística,
Matemática e Computação do Instituto de
Ciência e Tecnologia da Universidade Federal
de São Paulo (ICT/UNIFESP) - São José dos
Campos. Difusão da profissão de estatístico.
Semana Regional de Estatística da UFRN
2015, Palestras, Mesa-redonda, conferência e
sessão temática. Difusão da carreira de
estatístico, sobretudo aos alunos.
V Simpósio de Estatística Aplicada da EJEST
e XVII Semana da Estatística
Palestra integrante da ª edição do ENGOPE
(Encontro Goiano de Probabilidade e
Estatística) – Difusão da profissão de
estatístico sobretudo aos alunos.
Palestra integrante da Semana da Estatística
cujo tema foi EMPREENDEDORISMO.

Fonte: CONRE-3
Tabela 4-5 – Atividades a que fomos convidados
Data

Local

Nome do Evento

11/05/2015

CONFE – Sede no
Rio de Janeiro

29/05/2015

CONRE-2

15/07/2015

CONRE-5

17/07/2015

CONFE – Sede no
Rio de Janeiro

Treinamento CNECadastro Nacional de
Estatísticos
Homenagem ao Dia do
Estatístico
I Fórum Estatístico do
CONRE-5
Reunião Nacional dos
Presidentes e VicePresidentes dos
CONRES

29/09/2015

CRECISP

Reunião

Nome do
Conselheiro/Fun
cionário
Doris S M Fontes
e Ricardo
Rodrigues
Mário H
Tarumoto
Marcelo V Freire

Objetivo

Treinamento para usar nova base de dados.
Homenagem aos 50 anos da profissão de
estatístico.
Homenagem aos 50 anos da profissão de
estatístico.

Julio A Z Trecenti

Reunião para discussão administrativa e
homenagem aos 50 anos da profissão de
estatístico.

Doris S M Fontes

Lançamento da cartilha do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras
(COAF)
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4.1.2.6.

Incremento de atividades que divulguem a nossa carreira

Justificativa: Embora a nossa carreira seja valorizada pelo mercado já a conhece, é muito pouco
conhecida pelos estudantes de Ensino Médio (baixa procura nos vestibulares/Sisu) e parte do
empresariado ainda não reconheceu no estatístico o profissional que busca.
Objetivos: Melhorar e aumentar a visibilidade das atividades no CONRE-3 nas mídias sociais.
Meta: Alcançar mais estudantes e usuários da estatística.
Resultados:
a) website oficial do CONRE-3: www.conre3.org.br o número médio de visitas em 2015 foi de
aproximadamente 600/dia; atualização pelo menos semanal;
b) fanpage oficial do CONRE-3 no facebook: https://www.facebook.com/CONRE3, com aproximadamente 2.500
apoiadores (aumento de 70% em relação a 2014); postagens diárias;
c) página Oportunidade de Trabalho para Estatístico mantido pelo CONRE-3
https://www.facebook.com/groups/statjobs/ com cerca de 7.800 membros (aumento de 30% em relação a 2014),
postando mais de duas mil vagas no ano; postagens diárias;
d) participante/moderador da página Estatística Brasil - https://www.facebook.com/groups/estatistica.brasil/ com cerca
de 9.200 membros (aumento de 15% em relação a 2014), onde temos postado muitas mensagens sobre a
nossa profissão e mercado de trabalho; postagens semanais;
e) participante de mais de 25 grupos ligados à estatística no facebook, incluindo a fan-page da ABE;
postagens sempre que necessárias;
f) grupo de debate do CONRE-3 no yahoogroups, https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/CONRE3/info, com cerca de
700 membros (objetivo é eliminar aos poucos esse grupo e migrar totalmente para o facebook);
postagens ocasionais.

4.2

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

O CONRE-3 executa as instruções dadas em linhas gerais pelo CONFE. Não há anualmente um
plano institucional específico para as regionais executarem, por isso, mantemos as determinações de
fiscalização da profissão e forte campanha de divulgação da importância da nossa área para a
sociedade brasileira, como já descritos nos itens anteriores.
4.3

Desempenho Orçamentário

4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade
da unidade
As receitas previstas e despesas realizadas estão sintetizadas nas tabelas abaixo.
Tabela 4-6 – Comparativo orçado e executado da receita
RECEITA

ORÇAMENTO

EXECUÇÃO

%

Receita com contribuições

545.000,00

429.740,29

78,85

Receita com exploração de serviços

62.000,00

21.355,84

34,44

Receitas financeiras

51.000,00

5.719,14

11,21

Outras receitas correntes

37.000,00

3.615,15

9,77

695.000,00

460.430,42

66,24

Receitas com indenizações e restituições
Receitas a classificar
Receitas de capital
TOTAL DA RECEITA

Fonte: CONVIR
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O CONRE-3 captou 66,24% da receita prevista. Grande parte das receitas em aberto no CONRE-3
decorrem de estatísticos e técnicos estatísticos que foram registrados nas décadas de 60 e 70, pouco
tempo depois que a Lei Nº 4.739/65 entrou em vigor. Muitos dos cadastros mantidos pelos
primeiros gestores estão incompletos e totalmente desatualizados. Parte desses profissionais estão
aposentados há mais de duas décadas, outros falecidos, mas não temos informações recentes.
Estamos há alguns anos tentando atualizar o contato através de todos os meios eletrônicos
disponíveis para que possamos dar andamento às cobranças dos valores em aberto.
Tabela 4-7 – Comparativo orçado e executado de despesa
DESPESA
Despesas com pessoal e encargos
Despesas com uso de bens e serviços
Despesas financeiras
Despesas tributárias e contribuitivas
Outras Despesas correntes
Despesas de capital
TOTAL DA DESPESA
Fonte: CONVIR

ORÇAMENTO
170.000,00
266.000,00
13.000,00
187.000,00
35.000,00
24.000,00
695.000,00

EXECUÇÃO
149.591,20
234.904,88
10.243,29
115.557,78
13.125,24
18.342,00
541.764,39

%
87,99
88,31
78,79
61,80
37,50
76,43
77,95

As despesas consumiram 77,95% do orçado para 2015. As maiores diferenças estão nas “outras
despesas correntes”, que consumiu apenas 37,5% do orçado e despesas tributárias e contributivas
(61,8%). O CONRE-3 trabalha com estrutura extremamente enxuta, com apenas dois funcionários
fixos e parceiros na área jurídica, contábil, de divulgação e de informática. Em nosso orçamento não
cabem nenhum outro profissional para fazer parte do quadro fixo de colaboradores internos.
4.3.2 Execução descentralizada com transferência de recurso
O CONRE-3 transfere automaticamente 20% de toda a receita arrecadada para o CONFE através de
um convênio com o Banco do Brasil. Em 2015 o repasse foi de R$ 112.145,64.
4.4

Desempenho Operacional

Não se aplica no caso do CONRE-3.
4.5

Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

A fiscalização do exercício do profissional de estatística tem sido realizada de forma parcial,
prioritariamente focada em casos de denúncias. O CONRE-3 não conta com nenhum fiscal
contratado por não haver nenhuma Resolução do CONFE prevendo a realização de concursos para
contratação deste tipo de profissional. A orientação do CONFE é de que a fiscalização seja
realizada pelos conselheiros voluntários, utilizando-se as vias eletrônicas por internet, de empresas
que por ventura estejam atuando de forma ilegal na área de estatística. Temos atuado
principalmente em anos eleitorais cuja exigência para a participação de um estatístico regularmente
registrado no seu CONRE competente está previsto na Resolução TSE nº 23.453/2015
(http://chimera.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2015/RES234532015.htm). Embora a citada resolução do TSE não determine
que as empresas que realizam as pesquisas eleitorais tenham um registro válido nos CONREs onde
atuam, os CONREs têm fiscalizado todas as pesquisas registradas. No site do TSE há registro de
pesquisas inclusive em anos não eleitorais. No ano de 2015 não houve aplicação de multas por
exercício ilegal da profissão.
4.6

Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Não realizamos análise de desempenho.
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